UCHWAŁA NR LVII/450/06
RADY GMINY CHEŁMŻA 
z dnia 20 października 2006r.

w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Chełmża oraz ich przeznaczenia.

Na podstawie art. 22 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104 poz. 708) uchwala się co następuje: 

    § 1. Tworzy się  rachunki dochodów własnych dla gromadzenia dochodów przez jednostki budżetowe Gminy Chełmża : 
1)  Szkołę Podstawową  w Grzywnie, 
2)  Szkołę Podstawową  w Kończewicach, 
3)  Szkołę Podstawową w Sławkowie ,  
4)  Szkołę Podstawową w Zelgnie, 
5)  Gimnazjum  w Głuchowie, 
6) Gimnazjum w Pluskowęsach,

    § 2. Źródłem dochodów  własnych dla każdego z utworzonych rachunków będą : 
1) opłaty za korzystanie z posiłków;
2) środki pomocy społecznej na dożywienie dzieci;
3) wpłaty osób i podmiotów z przeznaczeniem na dożywianie uczniów;
4) opłaty wnoszone przez pracowników korzystających z posiłków zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum;
5) opłaty za korzystanie z obiektów i urządzeń placówek oświatowych; 
6) wpłaty z zorganizowanych konkursów, aukcji i innych imprez dochodowych; 
7) inne wpłaty od sponsorów;
8) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunku dochodów własnych;

    § 3. 1. Dochody o których mowa w § 2 pkt 1-3  wraz z odsetkami przeznacza się na zakup żywności do przygotowania posiłków: 
2. Dochody, o których mowa w § 2 pkt 4 – 7 wraz z odsetkami przeznacza się na : 
1) częściowe pokrycie kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń;
2) drobne remonty;
3) zakup środków czystości;
4) finansowanie uroczystości, wycieczek szkolnych, imprez i konkursów w placówkach oświatowych oraz opłat za przewóz uczestników.

        § 4. Podstawę funkcjonowania rachunku dochodów własnych w jednostce budżetowej stanowi roczny plan finansowy określający dochody i wydatki według klasyfikacji budżetowej.

    § 5. Dysponentem rachunku dochodów własnych jest kierownik jednostki budżetowej.

    § 6. Obsługę finansowo - księgową wykonuje Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół Gminy Chełmża . 

    § 7. Niewykorzystane środki pieniężne w roku budżetowym przechodzą na rok następny.
    § 8. Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/310/05 z dnia 10 czerwca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych i ich przeznaczenia .

    § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.

    § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .












































UZASADNIENIE UCHWAŁY NR LVII/450/06
RADY GMINY CHEŁMŻA 
z dnia 20 października 2006r.


W myśl art. 22 ust. 3 ustawy o finansach publicznych – samorządowe jednostki budżetowe mogą również gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody określone w uchwale organu stanowiącego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwalając uchwałę, o której mowa w art. 22 ust. 3, ustala źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie, a także wskazuje jednostki budżetowe, które utworzą rachunek dochodów własnych. Uchwały mogą także ustalać wysokość wpłaty do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nadwyżki środków obrotowych ustalonej na dzień 31 grudnia  (art. 22 ust. 4).
Podjecie uchwały jest zasadne z uwagi na zmianę ustawy o finansach publicznych (poprzedni art. 18 a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku  został zastąpiony art. 22 obecnej ustawy o finansach publicznych  z  30 czerwca 2005 roku ).


